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19527 Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 nieuw B.W., negende 
gedeelte, bevattende de aanpassing van de Postwet 
1954 en andere wetten 

ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE NADER RAPPORT 

Aan de Koningin 

's-Gravenhage, 7 april 1986 

Bij Kabinetsmissive van 6 november 
1985, no. 75, heeft Uwe Majesteit, op 
voordracht van de Minister van 
Justitie, bij de Raad van State ter 
overweging aanhangig gemaakt 
een voorstel van wet met memorie 
vantoelichting betreffende lnvoerings-
wet Boeken 3, 5 en 6 nieuw B.W., 
negende gedeelte, bevattende de 
aanpassing van de Postwet 1954 en 
andere wetten. 

1. In de memorie van toelichting 
wordt opgemerkt dat bij de voorstellen 
tot aanpassing van de Zaaizaad" en 
Plantgoedwet aansluiting is gezocht 
bij die tot aanpassing van de Rijksoc-
trooiwet in verband met de invoering 
van het nieuw B.W.. Artikel 41 van de 
Rijksoctrooiwet en artikel 50 van de 
Zaaizaad- en Plantgoedwet, zoals deze 
artikelen komen te luiden na invoering 
van het nieuw B.W., vertonen grote 
gelijkenis met elkaar. Gelet daarop is 
het de Raad van State niet duidelijk 
waarom in het vijfde lid van artikel 41 
wel, en in het vijfde lid van artikel 50 
niet artikel 507a van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering - zoals 
dat volgens het eerste gedeelte van 
de Invoeringswet komt te luiden - van 
overeenkomstige toepassing is 
verklaard. 

Aan de Koningin 

's-Gravenhage, 6 mei 1986 

Blijkens de mededeling van de 
Directeur van Uw Kabinet van 6 
november 1985, nr. 76, machtigde 
Uwe Majesteit de Raad van State zijn 
advies betreffende het bovenvermelde 
voorstel van wet rechtstreeks aan mij 
te doen toekomen. Dit advies, geda-
teerd 7 april 1986, nr. W03.85.0564, 
moge ik U hierbij aanbieden. 

Artikel XV Zaaizaad- en Plantgoed-
wet. 

Het is de Raad niet duidelijk waarom 
in het vijfde lid van artikel 41 van de 
Rijksoctrooiwet, zoals dit artikel komt 
te luiden na invoering van het nieuwe 
B.W., artikel 507a van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering 
- zoals gewijzigd in het eerste gedeelte 
van de Invoeringswet - wel van 
overeenkomstige toepassing is 
verklaard en in het voorgestelde vijfde 
lid van artikel 50 van de Zaaizaad" en 
Plantgoedwet niet, terwijl in de 
toelichting wordt opgemerkt dat bij de 
voorstellen tot aanpassing van de 
Zaaizaad-en Plantgoedwet aansluiting 
is gezocht bij die tot aanpassing van 
de Rijksoctrooiwet in verband met de 
invoering van het nieuw B.W.. De 
ondergetekende moge hieromtrent 
het volgende opmerken. De verwijzing 
naar artikel 507a Rv. in de Rijksoctrooi-
wet is geschied met het oog op 
vergoeding in geval van onteigening 
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van een octrooi overeenkomstig de 
artikelen 97-103 van de onteigenings-
wet. De regeling van onteigening 
zoals die in het Kwekersbesluit van 
1941 nog voorkwam, is niet in de 
Zaaizaad" en Plantgoedwet opgeno-
men. 

Artikel 507a Rv. is niet van belang 
voor vorderingen tot schadevergoe-
ding, zoals ter zake van inbreuk op het 
kwekersrecht, die immers niet geacht 
kunnen worden geheel of gedeeltelijk 
voor het kwekersrecht in de plaats te 
treden. Een en ander heeft tot gevolg 
gehad dat in de Zaaizaad" en Plant-
goedwet niet naar artikel 507a wordt 
verwezen. 

2. In de memorie van toelichting 
wordt opgemerkt dat de gewijzigde 
redactie van de artikelen 5 en 6 van de 
Wet op de invordering van de directe 
belastingen ertoe leidt dat de uitdruk-
kelijke verwijzing in de gemeentewet 
naar die bepalingen kan vervallen. 
Verwezen wordt naar artikel XIII van 
het onderhavige wetsvoorstel. In dat 
artikel XIII heeft de Raad evenwel 
geen wijziging van de gemeentewet 
aangetroffen. 

3. Voor enkele redactionele kantte-
keningen moge het college verwijzen 
naar de bij het advies behorende 
bijlage. 

De Raad van State geeft U in 
overweging het voorstel van wette 
zenden aan de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal, nadat aan het 
vorenstaande aandacht zal zijn 
geschonken. 

De Vice-President van de Raad van 
State, 
W. Scholten 

Artikel XVI Wet van 22 mei 1845 
(Stb. 22) op de invordering van 's 
Rijks belastingen. 

De Raad wijst erop dat in de 
toelichting wordt opgemerkt dat de 
gewijzigde redactie van de artikelen 5 
en 6 van de Wet op de invordering 
van de directe belastingen ertoe leidt 
dat de uitdrukkelijke verwijzing in de 
gemeentewet naar die bepalingen kan 
vervallen, waarbij verwezen wordt 
naar artikel XIII. Daar treft de Raad 
evenwel geen wijziging van de 
gemeentewet aan. De ondergetekende 
moge erop wijzen dat blijkens de 
toelichting de uitdrukkelijke verwijzing 
naar de artikelen 5 en 6 van de 
Invorderingswet 1845 niet alleen in de 
gemeentewet kan vervallen, maar ook 
in de Bevoegdhedenwet waterschap-
pen. Op de wijziging in die zin in 
artikel 25 van laatstgenoemde wet 
doelt de verwijzing naar artikel XIII. 
De gemeentewet zal in een volgend, 
thans in voorbereiding zijnd, gedeelte 
van de Invoeringswet worden aange-
past. De ondergetekende zal de 
toelichting op dit punt verduidelijken 
door wijziging van de zin «Verwezen 
moge worden naar artikel XIII van het 
onderhavige wetsvoorstel» in: Voor 
de Bevoegdhedenwet waterschappen 
moge verwezen worden naar artikel 
XIII van het onderhavige wetsvoorstel. 

's Raads redactionele kanttekeningen: 

Het wetsvoorstel en de toelichting 
zijn overeenkomstig de lijst van 
redactionele kanttekeningen, behoren-
de bij het advies no. WO 3.85.0564 
van de Raad van State van 7 april 
1986 gecorrigeerd. 
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Lijst van redactionele kanttekeningen, 
behorende bij het advies no. 
W03.85.0564 van de Raad van State 
van 7 april 1986. 

- In het tweede lid van artikel I van 
hoofdstuk II ware voor «vergunning» 
te schrijven: vernummering. 

- In de onderste, onvolledige alinea 
van bladzijde 25 van de memorie van 
toelichting ware het kamerstuknum-
mer te vermelden. 

Ik veroorloof mij U in overweging te 
geven, het hierbij gevoegde gewijzigde 
voorstel van wet en de daarmee in 
overeenstemming gebrachte memorie 
van toelichting aan de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal te zenden. 

De Minister van Justitie, 
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